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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada status kerja 

ibu rumah tangga, yaitu ibu rumah tangga bekerja dan ibu rumah 

tangga tidak bekerja dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam 

penelitian ini diterima, yaitu terdapat perbedaan coping stress yang 

sangat signifikan berdasarkan status kerja ibu rumah tangga. 

Perbedaan coping stress berdasarkan status kerja ibu rumah tangga ini 

ditunjukkan dengan hasil skor coping stress ibu rumah tangga bekerja 

lebih tinggi daripada coping stress ibu rumah tangga tidak bekerja 

dengan nilai t = 9,508 dengan p < 0,05. Dimana semakin tinggi skor 

coping stress maka semakin efektif coping stress yang digunakan.  

Perbedaan coping stress antara ibu rumah tangga bekerja dan ibu 

rumah tangga tidak bekerja ditunjang dengan adanya perbedaan nilai 

rata-rata pada setiap aspek coping stress. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pengalaman penelitian dan dari hasil penelitian, 

maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1. Saran Bagi Ibu Rumah Tangga 

Ibu rumah tangga baik yang bekerja dan tidak bekerja 

diharapkan dapat meningkatkan coping stress diantara lainnya 



60 
 

 
 

dengan accepting responsibility dan seeking social support yaitu 

mencoba menerima masalah dan mencari solusi dengan 

berdiskusi kepada pasangan, keluarga atau teman. Hal ini 

dikarenakan accepting responsibility dan seeking social support 

tergolong sangat rendah dibandingkan dengan sub-aspek coping 

stress lainnya.  

2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

coping stress berdasarkan status kerja ibu rumah tangga 

diharapkan dapat mengembangkan lebih lanjut dengan 

mempertimbangkan kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini, 

terutama dalam hal varian data kelompok, serta proses pengisian 

angket perlu adanya pendampingan peneliti dan waktu yang 

tepat dalam pengisian angket. Selanjutnya, diharapkan untuk  

menambahkan variabel lain yang memiliki hubungan dengan 

coping stress dan juga diperlukan adanya penelitian kualitatif, 

agar dapat melihat lebih jauh mengenai perbedaan coping stress 

berdasarkan status kerja ibu rumah tangga, hal ini bertujuan agar 

mendapatkan hasil yang lebih mendalam sehingga juga akan 

semakin bermanfaat baik secara teoritis dan praktis. 


